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GRAD TROGIR 

GRADONAČELNIK 

 

Na temelju članka 4.stavka 3.  Zakona o službenicima i 

namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08 , 61/11 i 4/18 

u daljnjem tekstu – ZSN),  članka 40. Statuta Grada 

Trogira (“Službeni glasnik Grada Trogira” br. 4/13., 

9/13., 6/14 ,1/18 i 4/19 .) a u svezi sa člankom 24. 

Odluke o  ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela grada 

Trogira („Službeni glasnik Grada Trogira“ br. 11/17) na 

prijedlog privremenog pročelnika Upravnog odjela za 

komunalno gospodarstvo i investicije Grada Trogira,  

gradonačelnik Grada Trogira donosi  

 

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu i 

načinu rada  gradske uprave Grada Trogira 

 

Članak 1. 

U Pravilniku o unutarnjem redu i načinu rada gradske 

uprave Grada Trogira („Službeni glasnik Grada 

Trogira“br.2/18,3/18-ispravak,14/18 i 3/19 –u daljnjem 

tekstu: Pravilnik ) u Prilogu - „Sistematizacija radnih 

mjesta  u upravnim tijelima Grada Trogira“ kod red br. 

29. naziva  radnog mjesta „savjetnik“ pri Upravnom 

odjelu za komunalno gospodarstvo i investicije  u 

rubrici  „potrebno stručno znanje „ brišu se riječi 

“organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine 

potrebno za uspješno upravljanje tijelom „ te  se   

mijenja   broj izvršitelja  sa „2“ na  „3“. 

 

Članak 2. 

Ova izmjena Pravilnika stupa na snagu prvog dana od 

dana  objave u “Službenom glasniku Grada Trogira”, a 

objavit će se i na oglasnim pločama Grada Trogira . 

Primjerak Pravilnika dostavlja se i sindikalnoj 

podružnici Grada Trogira. 
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